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Rok 2013 byl pro nás rokem změn v několika pozicích pracovníků – namísto Kateřiny Minden, odcházející na mateřskou
dovolenou, se na čas vrátil jako vedoucí Dobrovolnického centra Ondřej Zima, organizační týmy obou evropských projektů
posílilo několik nových tváří – paní Iveta Gattringerová jako asistentka projektu „Trojí efekt“, a na pozice odborných asistentek
v projektu „Mít práci a být jako ostatní“ nastoupily Jana Kmochová, Markéta Černá a Martina Kramerová.
Začali jsme se také připravovat na změnu právní formy – od ledna 2014 jsme se díky změně občanského zákoníku automaticky
stali spolkem a všechny naše samostatné sekce pobočnými spolky, v průběhu roku 2014 budeme zpracovávat změny stanov a
případnou transformaci pobočných spolků do jiných právních forem.
Také jsme začali intenzivně řešit naši budoucnost v prostorech, kde sídlíme, protože výše nájemného je pro nás dlouhodobě
neúnosná a rádi bychom objekt buď odkoupili nebo našli nový, který bychom získali do vlastnictví. Takový krok je z dlouhodobého
hlediska nejrozumnější – proč dávat prostředky do nájmů, když je můžeme investovat do vlastního. A navíc, pro vlastní objekt
můžeme získávat investiční dotace na opravy, provoz a dlouhodobý rozvoj, což v pronajatých prostorech nelze.
Na rok 2014 se těšíme jako na rok, který nám přinese větší finanční stabilitu a spolu s tvorbou nových stanov i další vize
rozvoje Slunečnice v nejbližších letech, i s výhledem na její budoucnost.
Vždy když v novém roce bilancuji předchozí události, musím vyjádřit velké poděkování všem zaměstnancům všech sekcí
Slunečnice za jejich obětavou práci a výdrž. Bez jejich nadšení a profesionality se činnost Slunečnice neobejde a jen díky ní
můžeme každoročně zvládat jak velkou náročnost práce s lidmi s postižením (Cesta do světa) a nároky zákazníků (Sociální
firma, Grafická dílna a Kavárna Palačinkárna Na cestě), tak tradiční boje o finanční udržitelnost všech našich činností.
Obrovskou oporou jsou nám v tomto děčínské firmy a podniky, které nám věrně pomáhají opakovaně rok co rok a kterým bych
chtěla tentokrát ze srdce poděkovat hned v úvodu:

Struktura organizace

Finanční dary:

valná hromada
(členové Slunečnice, o.s.)

rada

KONTROLNÍ KOMISE

ředitelka

Rada Slunečnice, o.s.
Předsedkyně – Šárka Zimová Dostálová
Místopředseda – Jaromír Hájek
Členové Rady – Vratislav Ledvinka, Lukáš Heller

slunečnice, o.s.
• dobrovolnické centrum
• VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
• fundraising
CESTA DO SVĚTA Kavárna- SLUNEČNICE, o.s. palačinkárna
Na cestě
• SOCIÁLNÍ REHABILITACE
• SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Kontrolní komise Slunečnice, o.s.
Předsedkyně KV – Marcela Koutská
Členové KV – Petr Hechter, Zuzana Kudrnáčová
CHRÁNĚNÁ
GRAFICKÁ
DÍLNA
SLUNEČNICE

SOCIÁLNÍ
FIRMA
SLUNEČNICE, o.s.

Ostatní členové Slunečnice, o.s.
Šárka Zimová Dostálová, Ondřej Zima, Jaromír Hájek, Petr Hechter,
Martina Kramerová, Zuzana Kudrnáčová, Lukáš Heller, Helena Hantáková,
Vratislav Ledvinka, Marcela Koutská

Severočeská vodárenská společnost, a.s. – 50 000
ČEZ, a.s. – 50 000
Karned Tools, s.r.o. – 22 000
Chart Ferox, a.s. – 20 000
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. – 12 500
MUDr. Jana Šenkýřová – 7 000
Dagmar Budinová – 6 000
Comatel Děčín – 5 000
MUDr. Irena Moudrá Wünschová – 1 400
SKI Servis Bartoň – 1 000
Autodoprava Radomír Ženka – 1 000
Celkem 175 900

Hmotné dary:

Týdeník princip – 7 500
Mechanika Teplice – 4 999
Lékárna Centrum MB s.r.o. – 4 177
Mgr. Jiřina Mordačíková – 2 750
Lékárna Damona – 2 000
Lékárna U Václava – 1 195
ALTHEA spol. s r.o. Lékárna Centrum – 1 663
Mgr. Ludmila Freibergová – 1 316
Ing. Valdemar Grešík – 1 217
Phar.Dr. Gregorová – Lékárna U Plovárny – 1 000
Cukrárna a pekárna Jindra - 403
Celkem 28 220

Nefinanční celoroční pomoc a podpora:
Mgr. Martin Kolář
Bohemia Cargo, s.r.o. – Jan Kučera

Speciální poděkování těmto i dalším partnerům a podporovatelům vyjadřuje každá ze sekcí Slunečnice na své stránce.
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme vám úspěšný a naplněný rok 2014.

Šárka Zimová Dostálová
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Cesta do světa – Slunečnice, o.s.
V roce 2013 občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s. poskytovalo, tak jako v roce předchozím, dvě registrované
sociální služby - sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny, jejichž náplň zajišťuje celkem 7 pracovníků ve spolupráci
s dobrovolníky a canisterapeutickou fenkou Enny.
15. března 2013 byl zahájen dvouletý projekt podpořený z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní“
(více v samotném popisu projektu na str. 6).
Ke konci roku se občanské sdružení Cesta do světa - Slunečnice, o.s. připravuje na změnu právní formy. Od ledna 2014 se
stane pobočným spolkem Slunečnice, o.s.
1) Sociální rehabilitace
V rámci služby sociální rehabilitace jsme poskytovali a poskytujeme základní služby podle zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. v uvedeném rozsahu:
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- zprostředkování sociálního kontaktu se společenským prostředím
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Tyto služby jsou realizovány prostřednictvím níže uvedených činností (zdarma):
- nácvik samostatnosti – v plánu změnit na dílnu sociálních kontaktů PO, ÚT, ČT 8-12
- kreativní dílna (dříve ergoterapie) – dekorace, papírna, tvůrčí činnost ÚT, ST, ČT 8-12
- přírodovědně turistický program ST 8-12
- zahradnictví ST 8-12
- individuální činnost ÚT, ST dle domluvy
- divadelní skupina ÚT 14:30-15:30
- muzikoterapie PÁ 8-12
- relaxace PÁ 8-12
- plavání PO 13-15
- odpolední klub PO 12-16, ÚT 12-14:30, ST 12-14
- večerní vaření PO 17-19
- vaření ST 14-16
- fotbal ÚT 17-18:30
Dále poskytujeme fakultativní služby
(hrazené částkou 50,- až 60,- Kč za den, či lekci):
- canisterapie ÚT, ST 13-14, a dle domluvy
- asistence při výletech, kultuře a akcích
- pomoc při hygieně, pomoc při stravování
V roce 2013 využilo služby sociální rehabilitace 39 lidí.
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2) Sociálně terapeutické dílny
Služby sociálně terapeutické dílny podporují pracovní návyky a dovednosti (nejen pracovní postupy, ale také pracovní
morálku, jednání s kolegy a nadřízenými, včasnou docházku do práce apod.) nyní již v rámci třech činností:
1) v dílnách v Hudečkově ulici, kde se vyrábí svíčky – motané a lité, dva dny v týdnu – pondělí a úterý 8 – 12 hod.
2) v tréninkové Kavárně Na Cestě, v roce 2013 trénink úspěšně absolvovali 2 klienti, 2 si našli práci, 2 skončili předčasně
z rodinných důvodů a dalších 6 v tréninku úspěšně pokračovalo a směřuje k jeho ukončení v roce 2014.
3) tréninkový program úklidových a domácích prací - 2 uživatelé úspěšně ukončili, jeden uživatel trénink z časových důvodů
ukončil a přestoupil do projektu ESF EU a jeden ukončil službu na vlastní žádost. Ke konci roku 2013 byli v tréninku
4 uživatelé, kteří se střídali v režimu lichý a sudý týden - 5 tréninků úklidů a 2 tréninky domácích prací, trénovali v prostorech
Slunečnice a budou pokračovat dál. Spolupracují s kavárnou, zajišťují odnos, třídění a praní prádla + žehlení.
V roce 2013 využilo služeb sociálně terapeutických dílen 23 lidí.
Kalendář akcí 2013 najdete na našich webových stránkách: www.slundecin.org/cds
Mgr. Dagmar Radvanová
vedoucí sociálních služeb Cesta do světa – Slunečnice, o.s.
vedoucí projektu ESF „Mít práci a být jako ostatní“

Naše poděkování za podporu v roce 2013 patří:
Bohemia cargo, s.r.o.
Comatel, Děčín
Černíková Monika, Děčín
ČEZ Sportcentrum Děčín – Sportovní hala BK Děčín
DreamPro, s.r.o., Ústí nad Labem
Firma Kubo, Děčín
Hantáková Barbora
Hitflora, s.r.o., Děčín
Hozáková Klára, Děčín
Interpap Office, s.r.o., Děčín
Kudrnáčová Zuzana, Děčín
Ledvinka Vratislav, Děčín
Lékárna Bynov, Děčín
Lékárna Centrum Althea, s.r.o., Děčín
Lékárna Centrum MB, s.r.o., Ústí nad Labem
Lékárna Damona, Děčín
Lékárna U Jakuba, Česká Kamenice
Lékárna U Plovárny, Děčín
Lékárna U Slunce, Děčín
Lékárna U Václava, Děčín
Magistrát města Děčín

Mechanika Teplice, v.d. závod Tachografy, Děčín
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, Teplice
Mgr. Aleš Borský
Mgr. Martina Harmáčková
Mgr.Anna Maliariková
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MUDr. Pavel Kozlík, Děčín
Nadace ČEZ
Natura, s.r.o. – Valdemar Grešík
Nedvěd Jan
Pojišťovna VZP
Sklenářství Golss – p. Válka, Děčín
Skupina ČEZ
Společenský dům Střelnice, Děčín
Střední zdravotnická škola Děčín
taneční skupina HER MAJESTY
ústecká skupina COUNTRY RODEO
Vyšší odborná zdravotnická škola Ústí n. L.
Zdravotní potřeby Petra Hybšová - Česká Kamenice
ZZS záchranáři
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Projekt: Mít práci a být jako ostatní

V březnu 2013 byl zahájen dvouletý projekt (15.3.2013 – 14.3.2015) dotovaný z Evropského sociálního fondu „Mít práci a
být jako ostatní“, který je určen pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Ústeckého kraje ve věku od
16 do 64 let. Tento projekt navazuje na sociálně terapeutické dílny Cesty do světa – Slunečnice, o.s.
Cílem tohoto projektu je posílit pracovní a společenskou integraci našich klientů.
Pro lidi s mentálním postižením je největším handicapem hledání a udržení si práce. Přitom toho schopni jsou a pracovat
chtějí, což vidíme při zájmu o zařazení do služeb pracovní rehabilitace. Po jejím ukončení však již nemají možnost
využívat při hledání a získání práce pomoc sociálních pracovníků. Pokud se některým z nich podaří práci získat, neumí
si dlouhodobě pracovní místa bez další podpory udržet.
Cesta do světa - Slunečnice, o.s. je zkušeným poskytovatelem sociálních služeb a její mateřská organizace Slunečnice,
o.s. má bohaté zkušenosti s realizací a řízením projektů a projekt zaštiťuje v roli partnera.
V průběhu 2 let chceme připravit 30 osob s postižením na opravdové zaměstnání a úspěšné udržení se v něm. Se zájemci
o práci asistenti procházejí vzdělávacím a motivačním programem, uzpůsobeným individuálním potřebám a míře
postižení jednotlivých osob tak, aby zvládli přijímací pohovor, naučili se orientovat v pracovní smlouvě, v základech
svých pracovních práv a povinností, vč. bezpečnostních předpisů. Po tomto programu jsou zařazeni do pracovních praxí
k zaměstnavatelům, s nimiž máme předběžně dohodnuté praxe i následná místa. 16 osob z 30 účastníků pak u nich získá
pracovní místo, ostatním budeme pomáhat s umístěním do práce i po ukončení projektu.
Po celou dobu projektu mají účastníci k dispozici odborné asistenty, kteří jim pomáhají úspěšně zvládat všechny nástrahy
a obtíže při praxi i skutečné práci. Popsaným komplexním projektem chceme propojit stávající sociální služby s funkčním
systémem, který lidi s postižením dokáže dovést až k vysněné práci. Ta je pro ně totiž nejen obživou, ale i důkazem, že
jsou stejní jako ostatní.

Projekt: Trojí efekt

15. března 2013 začal díky podpoře Evropského sociálního fondu z programu OP LZZ další dvouletý projekt – Trojí efekt.
Projekt je zaměřený na cílové skupiny osob ve věku 50 let a výše a na osoby se zdravotním postižením. Jde o skupinu lidí, kteří
jen obtížně hledají práci, ale mají výborné nápady a jsou aktivní, tak proč jim nedat možnost sebezaměstnání. Vymysleli
jsme pro ně jakýsi malý „podnikatelský inkubátor“, v němž budou mít maximální odbornou i technickou podporu. Po
vstupních pohovorech zahájí vybrané osoby motivační program Profesní dovednosti, po kterém následuje rekvalifikační
kurz Základy podnikání, trvající intenzivně dva měsíce.
Po celou dobu projektu mají účastníci k dispozici jakési sdílené kanceláře, kde si mohou vypůjčit notebook, připojit
se na internet a pracovat, sjednávat pracovní schůzky, atd. Zde pro ně připravujeme setkání s děčínskými podnikateli,
s nimiž mohou diskutovat o jejich zkušenostech a získávat potřebné rady. K dispozici mají také expertku, která je
nápomocna po stránce osobního rozvoje, odborníky z oblastí daní, práva, atd. To vše je hrazené projektem, stejně jako
zřízení živnostenského listu. Účastníci dále mohou pro své potřeby doplnit vzdělání také následnou odbornou rekvalifikací
či doplňkovými kurzy. Pro ty, kteří se nakonec neodhodlají podnikat, máme připravené dotace pro podporu nových
pracovních míst u zaměstnavatelů.
Projekt počítá s celkem 60 účastníky, kteří v několika etapách projdou vzděláváním a přípravou a plánuje obhájení
nejméně 30 podnikatelských plánů a alespoň 25 skutečně zahájených živností.
Do prosince 2013 projekt pomohl minimálně jednou z aktivit 19 osobám – z nich 15 prošlo úspěšně rekvalifikací Základy
podnikání, 3 zahájily podnikatelskou činnost a 4 osoby získaly následnou profesní rekvalifikaci.
Více informací na webu projektu:
http://slundecin.org/3EF/

Do konce roku 2013 získalo placenou práci 5 lidí s postižením a dalších 6 účastníků projektu se úspěšně připravovalo na práci
prostřednictvím placené pracovní praxe. Placenou práci by měli získat od března 2014.
Projekt také rozšířil personální složení CDS – Slunečnice, o.s. o další tři zaměstnance, resp. odborné asistenty projektu.
Více informací na webu projektu:
http://slundecin.org/MPC/
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Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s.
Motto: Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického centra Slunečnice
je vždy tam, kde je jí za potřebí. Pomáháme s láskou.

Dobrovolnickým centrem Slunečnice o.s. prošlo za rok 2013 padesát devět dobrovolníků, z toho osmnáct na krátkodobé
smlouvy. V průběhu roku dobrovolníci působili v jedenácti přijímajících organizacích z Děčína, kde pomáhali seniorům,
dětem a lidem s mentálním postižením.
Realizovali jsme:
- vyhlášení Dobrovolníka roku Slunečnice o.s.
- vyhlášení Dobrovolníka roku města Děčína za rok 2012, proběhlo na Děčínském zámku, pod záštitou primátora města
Děčína – oceňování v oblasti kulturní, sociální, sportovní a práce s dětmi a mládeží. Tato akce pozvedá a zviditelňuje
dobrovolnictví jako významnou součást života spoluobčanů a oceňuje práci všech dobrovolníků.
- Česko-Německý kulturní festival Kramle 2013, pořádaný ve spolupráci s dobrovolníky a partnerskou Diakonií Pirna.
Přes 300 diváků z Německa i Čech navštívilo akci moderovanou dvojjazyčně na dvou scénách - divadelní a hudební, kde
účinkovali umělci z Německa i z Česka, umělci s postižením i bez handicapu.
- kampaň za účelem získání dobrovolníků a osvěty na téma problematika lidí s mentálním a tělesným postižením navštívili jsme pět středních, dvě základní školy a dvě veřejné akce.
- pomoc s organizací Soutěže v 1. pomoci pro lidi s mentálním postižením a návazné Párty se Slunečnicí.
- zapojení do celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka 2013.
- navázání spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Děčíně. Díky tomu nyní první dobrovolníci doučují děti
v náhradní rodinné péči.
- úspěšná obhajoba akreditace Ministerstva vnitra ČR pro oblast dobrovolnictví na další tři roky.
- zahájení příprav na 19. ročník Kramle a navázání spolupráce s Heilpaedagogik Bonnewitz (SRN).

Slunečnice o.s.:
Doprovody klientů:
6 dobrovolníků - doprovázení klientů na tréninkové pracoviště nebo ze Slunečnice přímo domů MHD
Program Dobré odpoledne:
5 dobrovolníků – společnost klientovi s handicapem, pomoc rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
Kroužky:
5 dobrovolníků – pomoc při vedení nebo účinkování v dramatickém kroužku, pomoc při vaření či účast ve fotbalovém týmu
Ateliér:
3 dobrovolníci - tvořivá dílna (malování na sklo, na papír – různé techniky, vyrábění náušnic, přívěšků z fimohmoty)
Kulturní a benefiční akce:
22 dobrovolníků - festival Kramle, soutěž v 1. pomoci, taneční zábava
Kateřina Minden
Vedoucí dobrovolnického centra do července 2013
Ondřej Zima
Vedoucí dobrovolnického centra od srpna 2013

Konečný počet dobrovolníků za rok 2013 je 59
18 na krátkodobou smlouvu
41 na dlouhodobou smlouvu
33 dobrovolníků je ve věkovém rozsahu 15 – 26 let
Dobrovolníci působili v těchto přijímajících organizacích:
Agentura osobní asistenční služby: 4 dobrovolníci – společnictví a roznáška obědů seniorům
Romské sdružení Indigo: 3 dobrovolníci – doučování dětí prvního stupně
Agentura Naděje: 4 dobrovolníci - společnictví seniorům, volnočasové aktivity
Svaz tělesně postižených: 4 dobrovolníci – společnost seniorům, podílení se na kulturních akcích
Doléčovací centrum: 3 dobrovolníci – krátkodobé hlídání a společnost malým dětem
Oddělení sociálně právní ochrany dětí: 1 dobrovolník – doučování dětí ze sociálně slabších rodin
Rodina a děti: 2 dobrovolníci – volnočasové aktivity dětí (3-6let), doučování dětí
Rodinné poradenství: 2 dobrovolníci - pomoc při poradenství
Občanské sdružení Jonáš: Společnost a podpora lidem bez domova, vzdělávací aktivity a organizačně-provozní pomoc
Jurta, o.s. – 1 dobrovolník
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Sociální firma Slunečnice

Další činnosti byly spíš jednorázového charakteru, i když pro některé zákazníky se práce opakovaly:
- Sekání zahrad
- Úprava záhonů a keřů
- Vystěhovávání bytů, sklepů
- Mytí oken a úklid pro starší občany
Díky příznivějším ekonomickým výsledkům SFS jsme část provozních nákladů (vše týkající se auta, pojištění vozidla i SFS,
telefony,…) převzali do vlastní režie, abychom méně zatěžovali mateřskou organizaci Slunečnici.
Cíle pro rok 2014 a další období:
Nadále rozšiřovat svoji působnost v oblasti úklidových služeb (poptávky z posledního období naznačují, že by se situace
mohla vyvíjet příznivě). Rovněž úzce spolupracovat s NPČŠ - pro rok 2014 nebylo vyhlášeno výběrové řízení a zakázky jsou
domlouvané přímo s vedoucími jednotlivých revírů.
Cíleně vyhledávat potencionální zdroje hlavně celoroční práce pro handicapované lidi.
Závěrem bych ráda poděkovala i našim zaměstnancům za kus dobře odvedené práce,
která nás dostává do povědomosti širší veřejnosti a popřála jim mnoho elánu do roku 2014.
Mimořádné poděkování patří ing. V. Grešíkovi za poskytnutý sponzorský dar.

Díky trpělivému jednání se zákazníky a profesionálně odvedené práci jsme přesvědčili naše zákazníky k investici do
vlastní propagace a úspěšně jsme navýšili objem zakázek oproti roku 2012. Kvalita našich grafických návrhů přesvědčila
Český statistický úřad i jiné subjekty, aby si nás vybrali ke spolupráci. V roce 2013 jsme pokračovali v nastoleném trendu
tisku a grafického designu výročních zpráv pro střední a velké firmy, každodenní prací byla tradičně příprava a navrhování
tiskovin a propagačních materiálů.
Pracujeme stále na dobrém jménu Chráněné grafické dílny Slunečnice a důkazem je spokojenost stávajících a získání
nových zákazníků a jejich věrnost naší grafické dílně.
Plány pro rok 2014
Generování zisku pro rezervy na provozní potřeby a rozvoj dílny. Veškeré provozní náklady budeme řešit s vlastních
podnikatelských zisků a nezatěžovat mateřskou organizaci Slunečnice, o.s. Věříme, že v roce 2014 bude pokračovat
kvalitativní i ekonomický trend, na který jsme se vydali v roce 2009.
Milan Krýsl
vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice

Poděkování za spolupráci v r.2013:
Published by the Czech Statistical Office
Vydává Český statistický úřad
Editorial Board Redakční rada:
Pavel Čtrnáct (Chair of the Editorial Board předseda redakční rady),
Marie Průšová (Managing Editor výkonná redaktorka),
Markéta Arltová, Boris Burcin, Elwood D. Carlson, Tomáš Fiala, Ludmila Fialová,
Zuzana Finková, Natalia S. Gavrilova, Richard Gisser, Jan Holčík, Klára Hulíková,
Nico Keilman, Juris Krumins, Věra Kuchařová, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi,
Zdeněk Pavlík, Michel Poulain, Mirjana Rašević, Jiřina Růžková, Jitka Rychtaříková,
Eduard Souček, Luděk Šídlo, Josef Škrabal, Terezie Štyglerová, Leo van Wissen
Address of the Editorial Office: Na padesátém 81, 100 82 Prague 10 – Strašnice, Czech Republic
Phone: +420 274 052 834
E-mail: redakce@czso.cz
www.czso.cz
The journal is published quarterly. As of 2011, three issues are published in Czech
(articles are accompanied by abstracts and summaries in English) and one issue in English.
Demografie is published in print format and three months after publication each issue is also
released in electronic format on the website of the Czech Statistical Office
(http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/demografie_review_for_population_research).

Naše poděkování za spolupráci v roce 2013:

Zaměstnanci NP České Švýcarsko
Magistrát města Děčín – ing. Švirlochová, p. Kudrnáčová
Město Benešov nad Ploučnicí – p. Gregor
SBD Zelená – p. Ivanášková
OSBD Děčín – p. Salava, p. Ranftner
Bytron – p. Klinovská a sl. Kynlová
Kovošrot Děčín – p. Knotek
Úřad práce v Děčíně – p. Přivřelová
Autodoprava Radek Hanák
Agentura 8. den – p. Thürlová a p. Hanzalová
Naše externí účetní z DC YORK

Ing. Olga Hušková
Vedoucí Sociální firmy Slunečnice, o.s.
10 Výroční zpráva Slunečnice, o.s.

Year

Demografie, Review for Population Research
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje

2013
55

Volume

Number > 4, Year > 2013, Volume > 55

V roce 2013 SFS pokračovala ve 2 základních oblastech činnosti – úklidové práce a zahradní a lesní práce tak, jak tomu bylo
i v předchozích letech. Celoroční činností jsou úklidy společních prostor panelových a činžovních domů, tyto práce zajišťovalo
5 pracovníků. I když v průběhu roku byla ukončena spolupráce se 3 subjekty, celkový počet uklízených domů vzrostl o 10, na
celkových 44 domů. V oblasti lesních a zahradních prací i v loňském roce byla pro nás rozhodující spolupráce s Národním
parkem České Švýcarsko. Tak jako v předchozích letech, i loni jsme se zúčastnili výběrového řízení a podařilo se nám získat
zakázky na pěstební činnost a mimo výběrového řízení pak ještě zakázku na úklid klestu. V malém rozsahu jsme rovněž sázeli
stromky a zajišťovali ožínání pro město Benešov nad Ploučnicí. Na jaře 2013 byla započata spolupráce s firmou Kovošrot, kdy
firma zaměstnávala 2 naše pracovníky na třídění kovového šrotu. Spolupráce byla plánovaná dlouhodobě, ale bohužel záplavy
v červnu a následné plánované reorganizační změny ve firmě způsobily, že spolupráce trvala necelé 2 měsíce.

ChráněNá grafická dílna Slunečnice

Review for
Population Research
Terezie Štyglerová – Michaela Němečková | Population Projection
of the Czech Republic to 2100
Beatrice Chromková Manea – Ladislav Rabušic | Male Fertility in the Czech
Republic – First Empirical Evidence
Soňa Schovánková | How Many Foreigners from Third Countries Are in Fact
Working in the Czech Republic? The Case of Ukrainian, Vietnamese
and Mongolian Work Permit Holders
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Kavárna-Palačinkárna Na cestě
Naše kavárna - palačinkárna se nachází v lukrativním prostředí děčínského zámku. Kavárna byla založena roku 2009
za podpory dotací z finančních fondů Evropské unie. Svou širokou nabídkou palačinek, připravovaných na sladký i slaný
způsob, vynikajících káv, čajů, vín od místních vinařů, se postupně dostala do povědomí místních lidí i mimoděčínských
návštěvníků, kteří se rádi vracejí.
V kavárně se pravidelně střídají výstavy umělců - fotografů i malířů, pořádají filozofické přednášky, ochutnávky vín.
Kavárna úzce spolupracuje se zámkem Děčín, kdy je dodavatelem občerstvení na menších akcích. V roce 2013 již tradičně
kavárna byla přítomna se svým občerstvením na zahájení filmového festivalu Jeden svět v Děčíně, na vyhlášení děčínského
Dobrovolníka roku.
Každoročně zajišťuje občerstvení na festivalech Kramle a Zarafest.
Po celou dobu fungování kavárny zde probíhá pracovní trénink pro lidi s postižením. Za podpory tří asistentek STD z
centra Cesta do světa, si zde tito lidé mohou natrénovat pracovní dovednosti a návyky. To jim pomůže zkvalitnit jejich život
a následně třeba najít i zaměstnání na otevřeném trhu práce. Kavárna již dva roky zaměstnává dvě absolventky tohoto
tréninku na pozici barman a servírka, v kuchyni pak absolventku jiného tréninku na postu pomocné kuchařky. V roce 2013
byl pracovní tým kavárny rozšířen o dva účastníky projektu „Mít práci a být jako ostatní“, ti se bez problémů začlenili do
provozu a jsou jeho platnou součástí.
V roce 2013 přes narůstající konkurenční prostředí kavárna zvýšila svůj obrat. Za to děkujeme hlavně svým milým hostům,
partnerům – Zámek Děčín a Statutární město Děčín, a podporovatelům Slunečnice a Cesty do světa.
Miroslava Špátová
vedoucí Kavárny-palačinkárny Na cestě
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Zprávy o hospodaření
Náklady a výnosy Slunečnice, o.s. za období 1 – 12/2013

Náklady a výnosy CDS - Slunečnice, o.s. za období 1 – 12/2013

Náklady 						Kč
Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění
1 374 024,00
Zákonné sociální náklady
1 600,00
Spotřeba materiálu
95 372,00
Služby k nájmu
197 293,00
Nájemné
538 565,00
Opravy a údržba
1 444,00
Komunikace
3 811,00
Školení, kurzy
232 650,00
Propagace
231 563,00
Účetní služby
38 062,00
Cestovné
5 426,00
Náklady na reprezentaci
582,00
Supervize
9 000,00
Ostatní služby
139 666,00
Ostatní náklady
322 355,00
Odpisy
6 852,00
Bankovní poplatky
13 808,00
Úroky
17 925,00
Náklady celkem				
3 229 998,00

Náklady 						Kč
Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění
3 206 470,00
Zákonné sociální náklady
15 800,00
Spotřeba materiálu
210 341,00
Reprezentace
1 523,00
Cestovné
5 195,00
Služby k podnájmu
150 409,00
Podnájem a pronájmy
451 713,00
Komunikace
39 158,00
Supervize
68 800,00
Propagace
82 681,00
Účetní služby
61 502,00
Ostatní služby
554 553,00
Daně a poplatky
1000,00
Ostatní náklady
106 265,00
Náklady celkem				
4 967 610,00

Výnosy						Kč
Dotace
1 871 094,00
Sponzoring
119 500,00
Vlastní příjmy
781 183,00
Ostatní
105 271,00
Výnosy celkem				
2 877 048,00
Hospodářský výsledek za rok 2013
-352 950,00

Výnosy						Kč
Dotace
4 710 009,00
Vlastní příjmy
294 626,00
Sponzoring
31 317,00
Ostatní výnosy
8 745,00
Úroky
112,00
Výnosy celkem				
5 044 809,00
Hospodářský výsledek za rok 2013
77 198,00
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Zprávy o hospodaření

poslání a vize

Náklady a výnosy GDS za období 1 – 12/2013

Náklady a výnosy SFS za období 1 – 12/2013

Náklady 						Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP
501 381,00
Spotřeba materiálu
660 644,00
Ostatní služby
310 676,00
Daně a poplatky
3 920,00
Náklady na reprezentaci
420,00
Ostatní náklady
43 065,00
Prodaný materiál
1 072 379,00
Náklady celkem				
2 592 485,00

Náklady 						Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP
1 430 961,00
Spotřeba materiálu
37 475,00
PHM + opravy auta
51 146,00
Účetní služby
54 165,00
Ostatní služby
23 833,00
Daně a poplatky, pokuty a penále
9 928,00
Pojistné a zákonné pojištění
20 758,00
Ostatní náklady
6 628,00
Náklady celkem				
1 634 894,00

Výnosy						Kč
Tržby z prodeje služeb
1 207 196,00
Ostatní výnosy
55 210,00
Tržby z prodeje materiálu
1 318 326
Ostatní tržby
11 000,00
Dotace z úřadu práce
215 432,00
Úroky
51,00
Výnosy celkem				
2 807 215,00
Hospodářský výsledek za rok 2013
214 730,00

Výnosy						Kč
Tržby z prodeje služeb
1 140 591,00
Dotace z Úřadu práce
509 099,00
Dary		
70 000,00
Úroky
67,00
Výnosy celkem				
1 719 757,00
Hospodářský výsledek za rok 2013
84 863,00

Náklady a výnosy Kavárny – Palačinkárny Na cestě
za období 1 – 12/2013
Náklady 						Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP
520 876,00
Spotřeba materiálu - potraviny, režie
354 618,00
Prodané zboží
92 460,00
Opravy a údržba
4 890,00
Propagace
12 100,00
Bankovní poplatky
2 268,00
Ostatní služby
9 612,00
Jiné ostatní náklady (pojištění)
7 443,00
Náklady celkem				
1 004 267,00
Výnosy						Kč
Tržby z prodeje
906 296,00
Dotace Úřadu práce Děčín (OZP)
129 738,00
Jiné ostatní výnosy
24 546,00
Úroky
6,00
Výnosy celkem				
1 060 586,00
Hospodářský výsledek za rok 2013
56 319,00
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Poslání organizace:
Člověk s postižením je přirozenou a hodnotnou součástí společnosti.
Vize organizace:
1.) Slunečnice – značka kvality a spolehlivosti
• Chceme být organizací, která v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby s postižením patří k nejlepším
		 v regionu a pro všechny zúčastněné je vždy respektovanou zárukou profesionality a vysoké kvality.
• Chceme být organizací, která je schopná poskytovat nejen stabilní a dostupné služby,
		 ale dokáže vhodně a rychle reagovat na aktuální potřeby klientů a nabídnout jim chybějící podporu
		 nebo úzce spolupracovat s dalšími poskytovateli.
• Naše aktivity jsou vždy zaměřené na podporu integrace osob s postižením.
		 Dokážeme nabídnout služby klientům s různými úrovněmi schopností a dovedností.
2.) Spokojenost klienta – priorita naší činnosti
• Chceme dosáhnout takového stavu, kdy výstupem naší podpory bude spokojený klient, který ví co chce
		 a efektivně využívá svých schopností, možností a práv.
• Chceme dosáhnout takového postoje rodičů a opatrovníků našich klientů, kdy bez předsudků a se zájmem budeme
		 společně hledat nejlepší prostředky pro klienta na jeho cestě k osobní i pracovní integraci.
3.) Zajištěné zdroje – podmínka schopnosti dlouhodobě pomáhat
• Máme stabilní, vyrovnané zdroje příjmů s dlouhodobými rezervami, silnou sponzorskou základnou
		 a významným podílem vlastních příjmů.
• Naše podnikatelské aktivity jsou konkurenceschopné, plně soběstačné a zároveň schopné dlouhodobě vytvářet zisky
		 k vlastním inovacím a rozvoji a k podpoře neziskových aktivit Slunečnice.
• Finanční, hmotná i osobní podpora sponzorů a veřejnosti je založená na vzájemné důvěře, spolehlivosti,
		 oboustranné spokojenosti a dlouhodobém partnerství.
• Jako organizace máme vlastní materiální a hmotné zázemí a nejsme omezováni v plánování dlouhodobého rozvoje
		 závislostí na nájemních podmínkách a nedostatku technických prostředků.
4.) Kvalitní a spokojení pracovníci – základ úspěšnosti našich cílů
• Oporou naší činnosti jsou aktivní, loajální profesionálové i dobrovolníci, které jejich práce těší a naplňuje.
• Personální politika organizace je zaměřena na podporu růstu, kreativity a uplatnění toho nejlepšího,
		 co v pracovnících je a zároveň je ohleduplná a vstřícná k jejich individuálním potřebám.
5.) Vědomá společnost – šance na lepší život postižených
• Dlouhodobým a systematickým zapojováním a osvětou veřejnosti dosahujeme odbourávání předsudků společnosti,
		 zvyšování její sociální gramotnosti a pochopení soužití s lidmi s postižením jako samozřejmosti.
• Aktivním zapojením se do tvorby místních i národních politik pomáháme budovat efektivní
		 systém sociálních služeb s prioritním zájmem o smysluplnou podporu klienta.
• Spoluprací a podporou aktivit dalších organizací pomáháme budovat síť prospěšných a dlouhodobě udržitelných služeb.
• S cílem dosažení co největšího prospěchu pro klienta předáváme vlastní zkušenosti
		 a znalosti dalším organizacím a podílíme se tak na růstu jejich kvality.
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